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Kf § 78 Dnr 2017/00001 102 

Val / Meddelanden från länsstyrelsen 

Sammanfattning 
Anki Abrahamsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman 
i Vänersborgs tingsrätt. 
 
Meddelande från länsstyrelsen 
Dennis Haglund (MP) ny ledamot i KF efter Marie Kide (MP). Peter 
Rådberg (MP) ny ersättare efter Dennis Haglund. 
Erland Larsson (SD) ny ledamot i KF efter Mats Mertala (SD).   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 
Till ny nämndeman i tingsrätten utses Ingela Lundberg (SD).  
 
____   
Beslutet skickas till 
Tingsrätten 
Anki Abrahamsson 
Ingela Lundberg   
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Kf § 79 Dnr 2017/00123 730 

Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda 
beslut 2017 

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens rapport 2017-04-26, § 34, om bifallna ej 
verkställda biståndsbeslut kv.1 2017 enligt socialtjänstlagen och LSS.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.   
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
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Kf § 80 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
• Jennie Bergius (M) och Michael Meijer (M). ”Vision och 

åtgärdsplan för Strandgatan”.  
 

• Dan Möllengård (-)”Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet”. 
 

• Dan Möllengård (-)”Gratis utlåning av stadshuset för Trollhättans 
näringsliv”. 
 

• Maria Nilsson (KD) och Bedros Cicek (KD) ”Ung omsorg – en 
guldkant på tillvaron för våra äldre”. 
 

• Maj-Britt Elmvik (-) ”Minskat behov av omsorg”. 
 

• Dan Möllengård (-) ”Låt restaurangerna i Trollhättan ha längre 
öppettider, för minskat våld”. 
 

• Rita Paulsson Svensson (L) ”Delad utbetalning av 
försörjningsstöd”.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
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Kf § 81 Dnr 2015/00281 251 

Byggstart kvarteret Grävlingen 

Sammanfattning 
Projekt Grävlingen, ombyggnation av Produktion och Service lokaler 
på Tingvalla som görs för att samlokalisera verksamheten, har 
projekterats och upphandlats. I gällande MRP/Budget 2017 finns 
objektet upptaget med 16,0 mkr 2017 och 21,2 mkr 2018, totalt 37,2 
mkr. En tidigare upphandling avbröts då anbudssumman översteg 
budgeterade anslag. En ny upphandling har gjorts där projektet ryms 
inom budgeterade investeringsanslag. Anbudssumman understiger 
upprättad kalkyl med ca 1,0 mkr och budgeterade anslag med ca 2,0 
mkr. 
Årshyra är beräknad till knappt 2,0 mkr. Idag har verksamheten en 
hyra på runt drygt 2,0 tkr. 
Färdigställande av projektet skall ske under hösten 2018. 
Verksamheten i hamnbassängen kommer att gå ur sina lokaler vid 
årsskiftet 2017/2018 vilket gör att deras lokaler prioriteras i 
byggskedet.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 april 2017.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 117  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna igångsättning för projektet 
Grävlingen. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 
Produktion och service  
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Kf § 82 Dnr 2017/00364 003 

Bolagsordning för Trollhättan Tomt AB / Revidering 

Sammanfattning 
Bolagsordningen för Trollhättan Tomt AB har reviderats med 
anledning av bolagets namnbyte till Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB. 
Trollhättan Stadshus AB har behandlat ärendet 2017-04-13 § 31 och 
föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för 
Trollhättan Tomt AB.   

Beslutsunderlag 
Bolagsordning för Trollhättan Tomt AB. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 april 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 118 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad bolagsordning för Trollhättan Tomt AB. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.         
____ 
Beslutet skickas till 
Thn Tomt AB  
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Kf § 83 Dnr 2017/00323 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016 att godkänna ett 
förslag till en samlad organisation för stadens måltids- och 
lokalvårdsverksamhet genom att inrätta en serviceförvaltning fr o m 
den 1 juni 2017. Förvaltningen kommer att, utöver stadens måltids- 
och lokalvårdsverksamhet, även att omfatta kontoret för produktion 
och service, vilket i dagsläget är en del av kommunstyrelsen 
förvaltning. Kommunstyrelsen kommer att vara politiskt ansvarig 
nämnd för serviceförvaltningen och kommer, liksom i dagsläget, även 
att utöva det politiska ansvaret för kommunstyrelsens förvaltning. 
Kommunstyrelsens förändrade ansvar föranleder en revidering av 
kommunstyrelsens reglemente vad avser § 23, 4:e stycket där 
nuvarande skrivning ”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett 
produktions- och serviceutskott med uppgift att bereda frågor som 
handläggs inom verksamhetsområdet produktion och service….” 
ändras till ”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett produktions- och 
serviceutskott med uppgift att bereda frågor som handläggs inom 
serviceförvaltningen….”   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2017.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 119 
Kommunfullmäktige beslutar, att med anledning av de verksamheter 
som överförs till kommunstyrelsen 1 juni 2017, godkänna förslag till 
reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
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Kf § 84 Dnr 2017/00367 003 

Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst 

Sammanfattning 
Kunskapsförbundet Väst har fram till nu inte haft något 
revisionsreglemente. Ett förslag till reglemente har därför tagits fram 
av stadsjuristen och ekonomichefen i Trollhättans Stad i samråd med 
revisionens ordförande och Kunskapsförbundet Väst. 
Direktionen i Kunskapsförbundet Väst har behandlat förslaget till 
reglemente och översänt det till Vänersborgs kommun och 
Trollhättans Stad för antagande.   

Beslutsunderlag 
Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst. 
Direktionens beslut den 28 mars 2017, § 19.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 april 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 120 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revisionsreglemente för 
Kunskapsförbundet Väst. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst  
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Kf § 85 Dnr 2017/00380 003 

Revidering av Fyrbodals förbundsordning  

Sammanfattning 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 
2017 att föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till 
medlemskommunernas fullmäktige. 
Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att 
uppdatera förbundsordningen i sin helhet, dels att förtydliga de 
arvodesprinciper som gäller för ordföranden i förbundet. 
Förslag till reviderad förbundsordning har nu översänts till 
medlemskommunerna för beslut i kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 121 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad 
förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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Kf § 86 Dnr 2017/00322 042 

Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp  

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och 
Grästorp har avlämnat årsredovisning och årsberättelse för 
verksamhetsåret 2016. Årets ekonomiska resultat uppgår till -680 tkr 
(+981) tkr, vilket innebär ett högre resultat jämfört med budgeterat 
resultat om -1 792 tkr. Det egna kapitalet uppgår i bokslutet till 2 812 
tkr (3 492) tkr. Trollhättans Stads bidrag till Samordningsförbundet 
2016 uppgick till 1 854 tkr. 
Resultatet är starkare än väntat vilket är en följd av att insatserna inte 
använt sina resurser fullt ut. Flera insatser startade under april och 
kom inte igång som planerat. Ett av förbundets finansiella mål handlar 
om att förbundets överskott av kapital inte ska vara större än 
rekommendationer från nationella rådet, vilket innebär 1 827 tkr för 
förbundets del. I den fastställda verksamhetsplanen för 2017 bud-
geteras ett negativt resultat om – 2 287 tkr. Uppföljning av de 
finansiella målen visar att åtgärder för att minska det egna kapitalet 
har planerats och införlivas under år 2017.  
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen 
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. I enlighet med förbundets stadgar ska förbundsmedlemmarna 
var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet   

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 122 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2016 års 
verksamhet.  
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Forts kf § 86 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet  
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Kf § 87 Dnr 2017/00389 042 

Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster och har varit i 
drift sedan 1 april 2013. En direktion med valda ledamöter från 
respektive medlem leder förbundet. Tolkförmedling Väst driver en för 
medlemmarna gemensam språktolkförmedling.     
Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag (307 000). 
Tillsättning av inkomna beställningar uppgick till 97,6 %. 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och 
uppgår till totalt 2,8 mkr. 
Årets resultat uppgick till +2,3 mkr (+5,2 mkr). Den huvudsakliga 
förklaringen till överskottet är att utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag 
än budget. Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +24,0 mkr (+21,7 
mkr). Balanskravet för år 2016 har uppnåtts och det finns inget 
belopp återställa. Enligt revisionens (PwC) bedömning är förbundets 
årsredovisning 2016 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal 
redovisningslag.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst  
PM revisionen Årsredovisning 2016 
Protokollsutdrag direktionen 2017-04-17 275 § Årsredovisning 2016   
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 123 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
samt för de enskilda ledamöterna för 2016 års verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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Kf § 88 Dnr 2017/00304 043 

Reglering av tomträttsavgäld för småhustomter i 
Trollhättan 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2018-2019 kan tomträttsavgälden omregleras för 47 
tomträtts-fastigheter inom gruppen småhusfastigheter, belägna i 
Skoftebyn och Lextorp enligt förteckning. Enligt gällande lagstiftning 
skall en eventuell förhandling företas och om möjligt frivillig 
överenskommelse om ny tomträttsavgäld träffas senast ett år innan 
den nya avgäldsperioden börjar löpa. Förhandling med samtliga 
tomträttshavare enligt förteckning skall därför tas upp under 
innevarande år. 
Vid avgäldsreglering skall fastställas ett värde på marken, så kallat 
avgäldsunderlag. Värdet föreslås fastställas genom att 90% av 
innevarande års marktaxeringsvärde justeras med hänsyn till värdet 
av vatten- och avloppsanläggning och anlagd trädgård. 
Vid friköp av tomträtt föreslås köpeskillingen fastställas till ett belopp 
motsvarande 90% av marktaxeringsvärdet för innevarande år, 
reducerat med hänsyn till värdet av vatten- och avloppsanläggning 
och anlagd trädgård enligt gällande taxering.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 mars 2017.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 124 
Kommunfullmäktige beslutar att för gruppen småhus-fastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90% av innevarande års 
marktaxeringsvärde, reducerat med värdet för kommunalt 
vatten/avlopp och 10 % för anlagd trädgård, med berörda 
tomträttshavare söka träffa överenskommelse om reglering av 
tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunfullmäktige beslutar att för de nu aktuella 
tomträttsfastigheterna erbjuda friköp till ett belopp motsvarande 90% 
av marktaxeringsvärdet reducerat med värdet för vatten/avlopp och 
trädgård samt vid önskan om friköp från övriga tomträttshavare, 
avseende småhus; fastställa priset enligt samma princip.  
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Forts kf § 88 

Yrkanden 
Mats Häggner yrkar att avgäldsräntan sätts till 3,5 % av 80% av 
innevarande års marktaxeringsvärde. Remigiusz Bielinski instämmer. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Mats Häggners m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för gruppen småhusfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90% av innevarande års 
marktaxeringsvärde, reducerat med värdet för kommunalt 
vatten/avlopp och 10 % för anlagd trädgård, med berörda 
tomträttshavare söka träffa överenskommelse om reglering av 
tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunfullmäktige besluta att för de nu aktuella 
tomträttsfastigheterna erbjuda friköp till ett belopp motsvarande 90% 
av marktaxeringsvärdet reducerat med värdet för vatten/avlopp och 
trädgård samt vid önskan om friköp från övriga tomträttshavare, 
avseende småhus; fastställa priset enligt samma princip.   

Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-
Louise Coon, Mousa Younis, Michael Meijer, Ingrid Almén, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ulf Rörstad, Sari Samuelsson, Bedros Cicek, 
Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm och Rita 
Paulsson Svensson reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats 
Häggners m.fl. yrkande.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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Kf § 89 Dnr 2015/00438 009 

Beslut med anledning av motion "Träffpunkt Unga 
Vuxna" /(M) (KD) (C) 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats Häggner (C) har 
till kom-munfullmäktige inlämnat en motion om träffpunkt för unga 
vuxna. I motionen föreslås att: 
-    en arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga behovet av en träffpunkt 
för Trollhättans unga vuxna i åldern 17-25 år. Arbetsgruppen ger 
även förslag på lämpliga lokaler centralt beläget 
-   arbetsgruppen består av ungdomar, personer från olika 
förvaltningar, näringsliv och andra myndigheter som har anledning att 
lätt kunna komma i kontakt med åldersgruppen i olika frågor.  
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen 
där man anser att man istället för att etablera ytterligare en 
mötesplats bör utveckla N3 – mötesplats för ung kultur, till en arena 
för fler unga vuxna. Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan 
Trollhättan och några andra kommuner och konstaterar att det 
erbjudande som finns på N3 – mötesplats för ung kultur, för 
åldersgruppen 17 – 25 år är mycket generöst. Detta gäller såväl 
lokaliteter, utbud, tillgänglighet som personalresurser. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ser inte att det finns behov av ytterligare en plats 
för målgruppen unga vuxna och föreslår därför att motionen avslås. 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet i april 2016 och 
beslutade då enligt förvaltningens förslag.    
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2016 och 
beslutade då att återremittera motionen för beredning inom 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kommunstyrelsens 
förvaltning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har skrivit ett 
yttrande där man bl.a. anför följande: Förvaltningen bedömer att den 
målgrupp som motionen åsyftar inte ligger inom ramen för förvalt-
ningens uppdrag. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser 
liksom Kultur- och fridsförvaltningen att den befintliga och väl 
fungerande verksamhet som sker på Innovatum området täcker 
målgruppens behov.     
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Forts kf  89 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och 
beslutat föreslå att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats 
Häggner (C). 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 22 februari 
2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 april 2016, § 23. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 maj 2016.    
Yttrande från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 7 
november 2016. 
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut den 24 nov. 2016, § 194.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 125 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Yrkanden 
Sari Samuelsson yrkar att motionen ska anses behandlad. Maria 
Nilsson, Sofia Lindholm och Mats Häggner instämmer. 
Esther O´Hara och Carina Lorentzon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Sari Samuelssons m.fl. 
yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-
Louise Coon, Mousa Younis, Michael Meijer, Ingrid Almén, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ulf Rörstad, Sari Samuelsson, Bedros Cicek, 
Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm och Rita 
Paulsson Svensson reserverar sig mot beslutet till förmån för Sari 
Samuelssons m.fl. yrkande.    
____ 
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KS § 90 Dnr 2016/00620 009 

Beslut med anledning av motion "Utreda hur 
kommunens förebyggande arbete och dess 
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut" 
(SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att man ska utreda hur kommunens förebyggande 
arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.  
Huvudansvaret för att förebygga och ta fram åtgärdsplaner för utbrott 
av smittsam sjukdom ligger hos landstinget dvs i vårt fall Västra 
Götalandsregionen. Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande med flera (2008:344) är landstinget skyldig att erbjuda 
hälsoundersökning/hälsosamtal till samtliga asylsökande. I lagen 
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar, som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd, står att landstinget ska erbjuda 
utlänningar som omfattas av denna lag en hälsoundersökning, om det 
inte är uppenbart obehövligt. 
I Smittskyddslagen (2004:168) regleras ansvaret för 
smittskyddsåtgärder: Varje landsting ansvarar för att behövliga 
smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet, i den mån annat 
inte följer av denna lag. Landstinget, och under landstinget 
smittskyddsläkaren, skall se till att allmänheten har tillgång till den 
information och de råd som behövs för att var och en skall kunna 
skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa. 
Det är landstinget/regionen som har huvudansvaret för de åtgärder 
som föreslås i motionen. Kommunen har dock vissa rutiner inom 
skolhälsovården och inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
när det gäller nyanlända, för att informera om hälsofrågor och för att 
se till att hälsoundersökningar genomförs. Då motionens förslag 
huvudsakligen faller utanför kommunens kompetensområde föreslås 
att den avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD) 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 april 2017.    
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Forts kf § 90 

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-12, § 126 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås..   

Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Mussa Selim yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Lasse Henriksens yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den 
som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej 
bifaller Lasse Henriksens yrkande. 
Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 50 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 
Fem platser är tomma.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____  
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KS § 91 Dnr 2016/00621 009 

Beslut med anledning av motion "Utreda hur 
kommunens tillgång till vaccin ser ut" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att  
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån de 
samhällsfarliga sjukdomarna samt allmänfarliga sjukdomarna som 
finns (30 st) utreda hur tillgången till vaccin för de ökade sjukdomarna 
ser ut på lokal nivå. Om fallet ovan är bristfällig. Utreda en 
samordnad inköpsförmåga med landstinget som uppfyller en 
försörjningsstrategi.” 
Enligt uppgift från medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen 
(MAS), är det Folkhälsomyndigheten, som sedan den 1 juli 2015, har 
det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare 
hanterats av Socialstyrelsen. Myndigheten har det övergripande 
nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma 
sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. De tar fram 
föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och 
sjukvårdspersonal för att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete.  
Det är regionen som har ansvar för att vaccin finns tillgängligt och 
som gör upphandlingar. Via regionens smittskyddsenhet, får 
kommunen besked om en vaccinationskampanj är på gång, t.ex. 
influensavaccin. När det är aktuellt för inköp beställer man från 
regionens upphandlande enhet.  
Nationella vaccinationsprogram ingår i Smittskyddslagen (2004:168) 
och delas upp i Allmänna (t.ex. till barn- skolhälsovården) och 
Särskilda (för personer som ingår i riskgrupper). Den som omfattas av 
Hälso- och sjukvårdslagen ska av landstinget erbjudas vaccination 
mot smittsamma sjukdomar som ingår i nationella 
vaccinationsprogram. Skolan ansvarar för det nationella, allmänna 
programmet från åk 1, gymnasiet.  
Det är landstinget som har ansvar för att det köps in och finns tillgång 
till vaccin. Då motionens förslag faller utanför kommunens 
kompetensområde föreslås att motionen avslås.   
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Forts kf § 91 

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 april 2017.   
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.    

Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Sofia Lindholm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Lasse Henriksens yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den 
som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej 
bifaller Lasse Henriksens yrkande. 
Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 53 ja-röster och 3 nej-röster. Fem platser 
är tomma.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och Jarno Vallius reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Lasse Henriksens yrkande. 
 
____ 
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KS § 92 Dnr 2017/00468 009 

Inkommen fråga rörande "Utbildningsförvaltningens 
organisation"  

Sammanfattning 
- Remigiusz Bielinski (M) ställer följande fråga till 

Utbildningsnämndens ordförande: 
- Var kommer denna information ifrån och vad innebär 30% exakt i 

kronor och ören som skall avsättas till höjda lärarlöner? 
-  Vid behov kan skärmdumpar från debatten redovisas.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KS § 93 Dnr 2017/00469 009 

Inkommen interpellation om stöd till utsatta elever 

Sammanfattning 
Remigiusz Bielinski (M) ställer en interpellation till 
Utbildningsnämndens ordförande ang. tilläggsbelopp och ekonomiskt 
bidrag till särskilt stöd, utöver grundbelopp. I interpellationen ställs 
följande fråga: 
Anser du att det är rätt att dra ned på resurser för de mest utsatta 
elever och vilka åtgärder tänker du vidta för att dessa elever skall få 
det stöd som de behöver?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KS § 94 Dnr 2017/00475 009 

Inkommen fråga om "Västlänken"  

Sammanfattning 
- Dan Möllengård (-) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 

ordförande: 
- Är du positiv eller ej mot Västlänken? 
- Tycker du det är försvars bara kostnader? 
- Hur ser du det drabba Trollhättan?  
- Kommer ni försöka påverka för att stoppa Västlänken om det ger 

konsekvenser för Trollhättan?  
- Om du ser negativa konsekvenser vad avser du i så fall att vidta 

för åtgärder? 
- Vad har ni för beredskap?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
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KS § 95 Dnr 2017/00476 009 

Inkommen fråga "Partisekreterares årsredovisning"  

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
*Hur ser arbetsbeskrivningen ut och vad har de gjort vill jag ha 
redovisat? 
 *Samt kan vi få en rutin mässig årsredovisning eftersom detta ligger 
utanför partistöden? 
 *Hur mycket anser du av din arbetsuppgifter och tid är mindre/kortad 
eftersom det var ett av argumenten för införa dem, hur har de avlastat 
dig som kommunalråd?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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